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EDITORIAL

B

envolguts lectors, permeteu-me aquest cop la llicència de parlar-vos de l’Any
Maragall. Aquest 2010 es celebra el 150è aniversari del naixement del
poeta i el 2011 es commemoraran els 100 anys de la seva mort.
Per a tots nosaltres, la seva obra és de plena actualitat per molts motius.
Potser creureu que els esdeveniments polítics d’enguany prendran el protagonisme d’aquest article, com l’Oda a Espanya de l’autor i el seu famós Adéu,
Espanya!
Però no és aquest l’objectiu d’aquesta editorial ni de la nostra secció, més
aviat ens interessa el seu amor per la naturalesa, la bellesa i l’amor:
Veig flors, i penso en tu. Faré portar-les
a tu pel dolç camí de cada dia;
que omplin d’aromes davant meu la via,
després a vora teu vindré a olorar-les.
En les nostres sortides, plenes d’amor per la natura, aprenem a copsar els
petits detalls que enriqueixen la nostra sensibilitat, gaudim de l’alè de les flors,
dels seus arbres, dels seus fruits i, alhora, ens quedem admirats per la grandiloqüència dels paisatges del nostre país, que redescobrim contínuament:
Plau-me, el bastó del caminant al puny,
abraçar els horitzons d’una mirada;
fer-me entrar dins la immensitat del cel
i el gran adormiment de les muntanyes;
Aquesta és la font del poeta i de les seves aigües ens nodrim. Però, no en
tenim prou!
En les nostres llargues passejades, plenes de converses i confidències,
també hi ha moments per visitar les obres que són fruit de l’home: cabanes
de pedra seca, masos, ermites, esglésies, castells... obres que ens permeten
valorar el treball dels nostres avantpassats i que ens arrelen als seus homes, a
la seva història i a la seva llengua, que ell tant defensà i enaltí.
No deixem que el seu missatge es perdi, ens toca a nosaltres fer el que calgui
perquè perduri.
Veniu amb nosaltres i no defalliu!
Vigila, esperit, vigila,
no perdis mai el teu nord.
No et deixis dur a la tranquil•la
aigua mansa de cap port.

Joan Mateu
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Programa d’excursions
Gener, Febrer i Març de 2011

Diumenge
9 de gener

Muntanyes de Prades. Ermita de la Stma. Trinitat – Ermita de St. Joan
– Coll d’en Sègol – Mas i pous de gel de la Pasquala – Les Cent Fonts
– Camí de l’Artiga – Ermita de la Stma. Trinitat.

Sortida
matinal

Diumenge
23 de gener

Serra de Brufaganya. St. Magí de Brufaganya – El Grony – Coll del
Guix – Cal Nofre – Rocamora – Puig de les Creus – Masia de les Fonts
– St. Magí de Brufaganya.

Sortida
matinal

Diumenge
6 de febrer

Pantà del Foix. Castellet – Can Semison – La Creu – Cal Bladet –
Casa de l’Enginyer – Els Gegants – Cal Balaguer – Coves de la Garsa
– Castellet.

Sortida
matinal

Diumenge
20 de febrer

Serra de Montsant. St. Joan de Codolar – Grau del Montsant – Cova
Santa – Crist de la Sang – Cap de Gos – Cova de l’Abelló – Barranc
dels Pèlags - Cova de la Brúixa – Cova del Pedret – Crist de la Sang
– Sant Joan de Codolar.

Sortida
matinal

Diumenge
6 de març

Muntanyes de Prades. Prades – Coll de la Drecera – Grau del Pau
Blai – Coll de l’Andreu – Ermita de l’Abellera – Els Bassots – Prades.

Sortida
matinal

Diumenge
20 de març

Montserrat - Collbató. Camí de les Bateries – Ermita de St. Miquel –
Monestir de Montserrat - Santa Cova – Cova del Salnitre – Collbató.

Sortida de
tot el dia

Montserrat
NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament d’ “El Gatim”. En les sortides matinals, l’hora de trobada serà a les 8:00.
- En les sortides de tot el dia, l’hora de trobada serà a les 7:00.
- Una setmana abans de la sortida, s’enviarà via e-mail una ressenya de l’excursió.
- El Club Atlètic Espluguí declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident.
- Es recomana als participants disposar de l’assegurança de la FEEC.
- Es recomana ser soci del Club Atlètic Espluguí.
- Els nous participants hauran de facilitar les dades personals a l’hora d’inscriure’s abans de la sortida.
- Els menors d’edat aniran acompanyats d’adults que se’n responsabilitzin.
- Els vocals de la sortida es reserven el dret d’admissió i limitaran a la seva discreció el nombre de participants.
- Cal seguir en tot moment les indicacions dels vocals.
- En cas de pluja persistent a l’hora de la sortida, l’excursió quedarà suspesa.
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

3-10-2010. Serra de Montsant
		
El Grau dels Barrots
Itinerari: La Morera de Montsant – Grau dels Barrots
– Racó dels Boixets – Cingle del Fuster – Serra Major –
Grau de l’Espinos – La Morera de Montsant.
Recorregut: 7,2 km
Dificultat: mitjana
Desnivell: 450 m

U

na de les maneres més espectaculars d’assolir la Serra Major del Montsant és seguint el camí del Grau dels Barrots.
Per això, de tant en tant, repetim aquest itinerari per tal
que els companys que encara no l’han fet tinguin l’oportunitat
de gaudir d’aquesta petita aventura. Avui formem un grup ben
divers, en el qual les edats van des dels 6 fins als 73 anys.
Sortim de l’aparcament de la Morera a les 9:10. Al davant tenim
els espadats de la Serra Major envoltats per bromes que donen
un toc inquietant a l’itinerari, ja que, vist des d’on som, la imponent cinglera sembla gairebé impossible de superar. El corriol,
senyalitzat com a PR i amb rètols, puja vers NE fins al peu de la
Falconera, on cal superar un grau de roca. Resseguim la base
del rocam vers llevant fins a trobar una escletxa que, a tall de
cova, s’endinsa entre altes parets. Aviat trobem el primer pas ferrat
del Grau dels Barrots equipat amb agafadors en forma de “T”
que permeten superar un pas vertical d’uns 4 m. Seguim per la
cavitat fins a una balma que s’obre al bell mig del precipici. Aquí
ens aturem per esmorzar protegits per un grans blocs que hi ha a
terra. Seguim l’ascensió flanquejant un gran bloc encastat al

mig de l’escletxa principal, en què trobem més barrots de ferro
per poder passar. Tot seguit, fem cap a un estret corriol equipat
amb cables i abocat al precipici, que ens portarà al singular mirador del Balcó del Priorat, situat sobre una alta roca separada
del cingle. El camí segueix fins al Racó dels Boixets, des d’on,
per sota d’unes roques, pugem al comellar que va fins a l’enlairat
mirador del Cingle del Fuster. Seguim per la vora d’aquest cingle
fins a la capçalera del Barranc de les Falles, on iniciem el retorn
vers ponent seguint el GR i el camí del Grau de l’Espinós, des
d’on veiem, a vista d’ocell, el poblet de la Morera. Passades les
agulles del Rei i la Reina, fem cap al camí del Grau de la Grallera, pel qual arribarem, finalment, a l’aparcament de la Morera
a les 13:30.

Avui hem tingut un cel blau i bona temperatura. A més, hem arribat sencers i satisfets d’aquesta petita aventura, així que anem
tots plegats a celebrar-ho en un bar del poble.
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

17-10-2010. La Punta de l’Aigua
(Els Ports de Paüls – Baix Ebre)
Itinerari: Paüls – Coll del Guix – Cova del Llop – Pla
de l’Hedra – Coll de l’Avenc – Lo Vacarissal – Punta
de l’Aigua – Coll de la Gilaberta – Font del Morellà
– Paüls.
Recorregut: 11km
Dificultat: mitjana-baixa
Desnivell: 870m

Baixem a l’ample i boscós Coll de la Gilaberta, situat entre el
Montsagre i la Punta de l’Aigua, on cerquem un prat arrecerat
del vent per dinar. La davallada des d’aquest coll posarà a prova
els nostres genolls i cames, ja que el pendent és molt pronunciat.
Amb tot, el magnífic paisatge i el bosc de l’entorn compensen la

S

ituats a l’extrem sud de Tarragona, Els Ports es distingeixen pel seu relleu abrupte en extrem, on sovint regna la solitud més absoluta. La grandesa, altitud i dificultat
d’aquest massís, unides a la seva bellesa salvatge i a la riquesa
de la seva natura, fan que, d’entre totes les muntanyes de Tarragona, Els Ports mereixin la màxima categoria dins del món de
l’excursionisme. Avui ens proposem pujar a la Punta de l’Aigua
de Paüls, una alterosa muntanya calcària envoltada de cingles i
crestes vertiginoses, que obliguen a fer un gran tomb per trobar
el pas que dóna accés al cim.
Sortim de Paüls a les 9:15 encetant una forta pujada entre bosc
i conreus. Per la banda de ponent, un cel gris i amenaçador és
el presagi de vent fort a les parts altes. Així ens ho ha advertit
una veïna del poble, tot dient que avui no és el millor dia per
pujar. Ens aturem per esmorzar a la Cova del Llop, on trobarem
unes inesperades pintures rupestres que no estan catalogades.
Seguim pujant fortament fins que, passat el Coll de l’Avenc, la
muntanya es mostra quasi pirinenca, amb boscos de pinasses,
prats i els contraforts de la Punta de l’Aigua dominant l’entorn.
Baixem a la fondalada de lo Vacarissal, on antigament devien
pasturar vaques; hi trobem un dret corriol que, seguit d’una curta
grimpada, ens porta al cim del la Punta de l’Aigua envoltats d’un
fort vent que gairebé ens tomba. Des de dalt, gaudim del magnífic paisatge dels Ports i de les serres de Cardó i del Boix.

dificultat de la tartera. Baixant, veurem alguna cabra hispànica i
també una parella de voltors volant a tocar de les altes parets. Al
capdavall, trobem un camí carreter que, planejant entre conreus,
ens portarà de nou a Paüls. Arribem a la plaça on tenim els cotxes
a les 16:45.

Tot i el fort vent que hem patit a les parts altes, el dia ha estat
clar i amb un cel blau rutilant. Cansats i satisfets, ens dirigim a
un popular bar de Paüls on acabarem la jornada amb la petita i
tradicional tertúlia que no ha de mancar mai.
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

31-10-2010. Senan
(Serra del Tallat - Camí Vell)
Itinerari: Senan – Tossal Gros de Vallbona – Cap
de Coll – Santuari del Tallat – Montblanquet – Els
Omells de na Gaia – Punta del Comellar Gran –
Camí Vell – Senan.
Recorregut: 18,4km
Dificultat: baixa
Desnivell: 520m

Esmorzem entaulats al Refugi del Tallat i recorrem les dependències d’aquesta antiga i important possessió de Poblet, salvada de la ruïna total per l’actuació de particulars de l’entorn.
Destaquen finestrals i motllures dels segles XV-XVI. Surt el sol
i seguim vers Montblanquet. Hi trobarem una pineda on creix el
vesc i alguns companys aprofitaran l’ocasió per recollir-ne per a
les festes de Nadal.

E

ls poblets que hi ha arraulits al nord de la Serra del Tallat,
al límit de la Conca de Barberà, formen un conjunt bell,
homogeni i ben conservat. Conreus i turons coberts de
pinedes complementen l’entorn d’aquests petits nuclis de cases de pedra amb regust medieval, que sovint foren bastits a
l’entorn d’esglésies romàniques. Són viles poc poblades i carregades d’història, d’ambient tranquil i amb amplis horitzons només interromputs pels aerogeneradors que, amb recança, hem
d’admetre com un tribut que cal pagar per tal d’assolir la volguda
sostenibilitat energètica.
Sortim de Senan a les 8:30 amb la premonició d’una climatologia inestable que es manifesta amb l’amenaçadora negror que
enfosqueix el cel per la banda de llevant. Amb tot, el cel blau de
la banda de ponent ens anima a emprendre la caminada. Pugem vers el SE seguint pistes i costeruts corriols, envoltats de
frondós alzinar, fins al Coll Vell de la Serra del Tallat, des d’on
seguim vers llevant per una pista. Passats 1,1 km, fem marrada
per un viarany que, vers tramuntana, puja dalt del Tossal Gros de
Vallbona (804 m), des d’on divisem una vista especial sobre la
Conca de Barberà, amb la Serra de Miramar i les Muntanyes de
Prades al fons envoltades per negres nuvolades. Tenim els aerogeneradors a tocar i en sentim la remor. Dalt la carena comença
a plovisquejar. Tornem a la pista i baixem a la cruïlla del Cap de
Coll, per seguir en direcció NE vers el Santuari del Tallat. El camí
d’accés a l’edifici ha estat llaurat i obstaculitzat amb troncs i roques, però nosaltres trobarem el pas sense dificultat.

Passat el poble dels Omells de na Gaia, emprenem el retorn a
Senan pel Camí Vell, que antigament arribava fins a l’Espluga.
Encara es conserven restes d’un notable empedrat que dóna
fe de la importància d’aquesta via de comunicació. Al llarg del
camí, ens han acompanyat els variats colors de la tardor que tan
embelleixen el paisatge.

Arribem a Senan a les 15:00 i l’Ernestina, que junt amb
l’Amadeu han estat els vocals de la sortida, ens explica característiques i curiositats del seu poble, que tan bé coneix. Després,
per sorpresa, ens fa entrar els vint-i- vuit que formem el grup a la
seva casa pairal i ens convida a un refrigeri que ens reviscolarà
dels 18,5 km de camí. Una gentilesa que tota la colla agraeix.

5

Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

14-11-2010. Els barrancs de la Salanca i de Viern.
(Vallclara - Muntanyes de Prades)
Itinerari: Vallclara – Mas de la Llana – Barranc de
la Salanca – Coll d’en Ponç – Coll de les Masies –
Barranc de Viern – Estret de Viern – Vallclara.
Recorregut: 14,8 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 575 m

El camí es redreça fins a un carener on cal baixar novament
per creuar el torrent i encetar una forta pujada que supera uns
200 metres de desnivell per un dret corriol que transcorre entre
grans castanyers. Gairebé al capdamunt, en trobem un d’enorme
on ens aturarem per fer la foto de grup.

L

a vila de Vallclara s’ajoca al peu de dues serralades: la de
Prades per llevant i la de la Llena per ponent. Les Muntanyes
de Prades forneixen d’aigua el barrancs de la Salanca i de
Viern, primers tributaris del riu de Milans i, en els vessants obacs
i elevats d’aquestes fondalades, encara és possible contemplar
antics boscos de castanyers, molt rars en les nostres comarques
tarragonines. Delmats per malures específiques, aquests arbres
són tractats amb especial cura per l’administració responsable
per tal de salvar aquest valuós patrimoni natural. Amb tot, els
castanyers de la Salanca encara mostren cada any la seva canviant bellesa cromàtica durant la tardor, un espectacle al qual
l’any passat vam haver de renunciar a causa de les fortes nevades, però que enguany no ens hem volgut pas perdre.
Sortim de Vallclara a les 8:30, creuem el riu de Milans i planegem vers el SE per una pista que va a Poblet. Avui, la temperatura moderada i la bona visibilitat seran constants al llarg de tot
l’itinerari. El camí puja suaument fins al Mas de la Llana, on ens
aturem a esmorzar. El nom d’aquest mas, avui abandonat, sembla estar relacionat amb activitats ramaderes. Destaca l’actual
edifici del mas, no gaire antic, la font i un gran noguer. Seguim
per la pista i entrem al bosc de pins tot girant cap al sud. Aviat entrem al Barranc de la Salanca, on trobem els primers castanyers
i unes mines de plom abandonades. És un indret solitari i poc
visitat, l’entorn del qual es mostra cobert d’una catifa de fulles
rogenques, ocres i grogues: un bell espectacle de la natura.

Fem cap al Coll d’en Ponç, on agafem la pista que va al Coll de
les Masies i baixa al Barranc de Viern travessant un altre bosc
de castanyers. Per la banda de ponent, destaquen les ruïnes del
Mas de Viern. Seguim baixant i, passada una gran bassa, travessem l’Estret de Viern per la canalització de l’antic molí del mateix
nom, al llarg de la qual trobem petits gorgs d’aigua.

A les 13:45 arribem a Vallclara pel pont romànic de la Font de
Sant Antoni (segle XII). Ens aturem uns moments per veure la
casa pairal de l’escriptor i editor Joan Sales, autor, entre altres
obres, de la coneguda novel•la Incerta glòria (1956); i, com que
al poble no trobem cap establiment obert, ens dirigim al Casal de
l’Espluga a fer la tertúlia dominical.
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

28-11-2010

Les fonts del Foix
(Pontons – Alt Penedès)
Itinerari: Creu de Soval – Can Ponç – Presa dels
Molinots – Coll del General – Ca l’Esquerrà – Cal
Daques – Mas de Pontons – Font dels Igols – Soval
de Dalt – Creu de Soval.
Recorregut: 12 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 370 m

camí dels barrancs de sota Can Ponç, els quals configuren la
capçalera del Foix. Travessem a gual i sense passeres la presa
dels Molinots i seguim el riu naixent en direcció N entre bosc de
ribera fins a un petit salt d’aigua. Pugem a la carena de Roques
Vermelles, on ens aturem per esmorzar. Avancem entre conreus,
vinyes i masos -la majoria habitats i en bon estat-, que conformen un bell paisatge agrícola.

“A

gairebé 700 metres d’altitud, el Foix es presenta al món
exterior en un marc excepcional, situat entre el Puig
d’Espinagosa i el Puig de Castellar. Depenent de l’època
de l’any, el riu inicia el seu recorregut a menys alçada, sobretot
en els períodes de sequera. El rierol, amb aigües transparents i
bellugadisses, serpenteja els camps de blat i algun arbre fruiter
fins a endinsar-se a les gorges del Foix. La presència de diverses masies centenàries i, sobretot, la imponent estructura del
Mas de Pontons confereixen a l’espai un halo històric. És un
dels pocs llocs al Penedès on sembla que el temps s’hagi aturat, situant-nos en la Catalunya dels nostres avantpassats.” Així
descriu Gabriel Lacruz, autor de la guia El Foix. 15 excursions
per descobrir-lo, el sector que visitarem en la sortida d’avui, la
primera d’un seguit que anirem fent per tal de conèixer la zona
d’influència del riu Foix.
Sortim de la cruïlla de la Creu de Soval a les 9:25 amb un cel
net de núvols. Planegem per pista envoltats de vinyes

Domina la vall l’imponent mas fortificat de Pontons, que s’albira
al fons. La pista, a voltes flanquejada per alterosos roures, gira
cap a l’est fins a Can Daques, on agafem el trencall que, en
direcció sud, va fins al Mas de Pontons. Aquí ens aturem a contemplar l’imponent casalot (segles XVI-XVII). Aquesta fortificació
fou l’escenari de forts enfrontaments durant les guerres carlines.
Seguim vers ponent per una pista que s’endinsa per la pineda.

Ens desviem per visitar la solitària Font dels Igols, que mostra
un melancòlic aspecte de tardor. Tornem a la pista i seguim en
direcció sud fins als masos de Soval i la Creu de Soval, on tenim
els cotxes aparcats. Hi arribem a les 13:30.
El temps ha anat girant-se gris i rúfol, així que ens dirigim a
Pontons per escalfar-nos al bar del poble. Com sempre, no ens
manca tema de conversa: avui ha aparegut l”Ara”, un nou diari
en català; a més, és dia d’eleccions al Parlament...!
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

12-12-2010
Arbolí - Gallicant
(Baix Camp – Muntanyes de Prades)
Itinerari: Arbolí – Collet dels Colls – Puig de Gallicant – Gallicant (ruïnes) – Collet de la Bassa – Grau
del Bodro – Cova Tosca – Grau del Vincabrer – Ermita de Sant Pau – Arbolí.
Recorregut: 10,5 km
Dificultat: mitjana-baixa
Desnivell: 800 m

Des d’aquest indret, prenem un sender que, vers llevant, ens
duu fins al Puig de Gallicant, de 1.009 m d’altitud, el punt més
alt de l’excursió d’avui. Aprofitem per esmorzar i, tot seguit, fer
la foto de grup.
Desfem el camí de pujada al Puig de Gallicant per retrobar-nos
de nou amb la pista, la seguirem una estona més fins al Collet de
la Bassa, on prenem un sender que ens mena al Grau del Bodro.
El camí baixa tot fent llaçades entre un bosc atapeït i ombrívol.
Quan som a tocar del riu Siurana, el sender ens duu, d’una manera més planera, a prop de la Cova Tosca, una gran balma on
podem contemplar unes espectaculars formacions.

A

vui comencem la nostra ruta des del poble d’Arbolí, un
petit municipi del Baix Camp situat a l’extrem nord-oest de
les Muntanyes de Prades.
Tot i que a l’Espluga la temperatura és sota zero, en arribar a
l’Arbolí, ens trobem que el termòmetre ja ha pujat uns quants
graus i el dia promet ser d’aquells amb temperatures de final de
tardor, quan encara podem gaudir dels últims tons groguencs i
vermellosos amb què aquesta època de l’any ens obsequia.
Així doncs, prenem el camí –a estones empedrat- que s’enfila
direcció nord, tot seguint les marques del GR 7 entre restes de
parades i feixes -malauradament, la majoria abandonades. Ens
dirigim al petit llogaret de Gallicant.
Aquest indret és esmentat ja el 1158 com a podium Gallicantum. Avui resta completament enrunat. És un indret on sembla
que el temps passa més lentament, donant una sensació de serenor que convida a aturar-se per gaudir d’unes panoràmiques
incomparables... la Vall del riu Siurana, embolcallada per la boira,
davant nostre; dalt del cingle, veiem el poble de Siurana, i mes
enllà, el majestuós Montsant.

Tot seguit, el sender ens porta fins al Grau de Vincabrer; creuem
el barranc del grau, on ens sorprèn agradablement un rierol que
forma petits tolls d’aigües netes i transparents. Comencem a
pujar, fins a enllaçar amb la pista que ens ha de dur a l’Arbolí,
passant a frec de l’Ermita de Sant Pau, que es troba poc abans
d’arribar al poble. Aquesta ermita és datada del segle XIII, tot i
que va sofrir remodelacions els anys 1927 i 1974.

Finalment, enllacem amb el camí empedrat que havíem pres al
començament de l’excursió i així arribem als cotxes.
Sens dubte, una jornada més en què les bones sensacions ens
han fet gaudir de valent de la natura amb tots els seus aspectes,
la descoberta de nous indrets i, el millor... els bons amics.
Textes: Antoni Ferrando i Amadeu Rodriguez
Fotos: Antoni Sabaté i Esteve Sabaté

8

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté
MATTERHORN, 4.478 m VIA ARESTA HORNLI

.

...Un somni fet realitat!

S

ens dubte, és una de les muntanyes més belles del
món: el Pic Cerví o Matterhorn. És una muntanya on
tot alpinista té ganes de pujar des del mateix moment que la veu, encara que sigui en una fotografia. La
piràmide perfecta, una escalada de poca dificultat, però
amb molta exposició, i el fet que estigui isolada al bell mig
dels Alps l’envolten d’un misticisme que li fa honor.

Ja fa anys que la muntanya esperava pacient els meus
crampons, però sempre hi havia algun o altre impediment
que feia que la gesta fos inviable. Enguany tampoc ha estat un camí de roses, ja que la incertesa que fos possible
va ser-hi fins a l’últim moment. Tot estava a punt perquè la
cordada M&M’s (Maixé – Morlans) – Ilercavònia fes el cim
a final de setembre, però un canvi de dates obligat per la
feina va fer que als Ilercavons els fos impossible la gesta.
El Pep Maixé tampoc va poder venir en un primer moment,
que era el propici pel bon temps… Així que restàvem a
l’espera de bones condicions…
Amb aquesta incertesa, vaig marxar cap a Suïssa amb la
família, el Bernat i la Gemma, fent un petit viatge pel Valais
per poder realitzar caminades i albirar –almenys des de
baix- els cims de més de 4.000 m amb les seves glaceres
i gaudir així de les vacances en família fins a arribar al poble de Zermatt. Allí va ser quan vaig veure per primer cop
el Cerví. La imatge d’aquella mola de granit de 4.478 m era
corprenedora i ens va captivar des del primer moment. No
podíem parar de mirar-la.
9

Pendents cada dia de la Méteo -el Pep a l’Espluga i
jo allí- esperàvem pacients la finestra de bon temps que
ens permetés pujar. Mentrestant, jo havia parlat amb un
amic suís/català, el Robin, que fa de guia a Vervier i que
coneix la muntanya, per tal que, quan ell hi pugés amb algun client, nosaltres el poguéssim seguir consentidament,
ja que un dels handicaps del Cerví és que és molt fàcil
extraviar-se i perdre molt de temps.
Un dilluns va nevar 20 cm, van tancar l’aresta i es van
esvair totes les esperances que amb el bon temps que
havia fet fos segur pujar al Cerví tal com volíem. El Pep ja
no pujaria… Era dilluns i faria sol fins diumenge, però amb
condicions dolentes i l’aresta tancada… Jo marxava dijous
i ja veia impossible el projecte, però en Robin, que volia fer
el Cerví a partir de divendres amb clients, em va trucar i
em va proposar de fer-lo dijous, que seria el primer dia que
obririen la cresta, per tal de poder observar les condicions
reals de la via i portar amb garanties els clients. Jo vaig acceptar encantat, tot i que crèiem que seria difícil d’assolir
cim per la quantitat de neu, que es fonia molt lentament.
Així doncs, cap a dormir al Refugi de Hornli, una màquina de sagnar alpinistes; refugi a preu d’hotel de 5 estrelles,
on els guies de Zermatt tenen totes les comoditats i la
resta, el que queda.

La via en qüestió va ser l’aresta Hornli, que teniu marcada a la foto. Vam sortir de matinada, concretament a
les 4:50, sempre cedint el pas als omnipotents guies de
Zermatt. Era fosc i la timba no es veia, per això els primers
moments van ser una mica estressants. Els 3ºC sota zero
no es notaven, perquè semblava que estiguéssim en una
cursa, tot per no haver de fer cua als primers passos complicats… A partir d’aquí, més tranquil•litat. En total, vam
sortir la seixantena de persones que érem al refugi més
alguns que dormien en tendes més avall.

Esports de muntanya
Vam arribar en menys de dues hores al Refugi Solvay, on
hi ha una inscripció en català en honor al barceloní que el
va construir. Des d’allí, vam tenir l’immens plaer de veure
. l’albada per darrere del Mont Rosa, un altre 4.000 que ja
ens va fer l’ullet. Aquí, segur que farem una cordada espluguina total!
Començava el veritable ball de bastons. Una placa llisa
de 4t, la Mosseley plate, ens va fer tornar a lloc. Unes maromes de vaixell ens aplanaven el camí. D’allí, vam fer cap
a l’aresta amb un terreny en condicions mixtes i aeri, que
ja deixava veure la cara nord.

Buff…! Els crampons treien espurnes, quina aresta més
aèria i espectacular! Sens dubte, el tram més bonic. Les
parets de la cara nord, agrestes i funestes, queien en picat
més de 1.500 m. Una brisa punyent feia que els 8 o 10
graus sota zero semblessin l’autèntic alè d’un pingüí! A
partir d’aquí, a més de 4.100 m, la concentració en la feina
ja era imprescindible, ja que cada esforç es notava per la
manca d’oxigenació dels músculs. De fet, no vaig poder fer
una bona aclimatació, ja que havíem pujat amb el Bernat
fins a 3.100 m. Tot i així, les ganes feien que només pensés pit i amunt!
Arribàrem a la màxima dificultat de la via, el Shulter
(l’espatlla). Es tracta d’unes parets d’uns 80m de IV+ que,
amb l’ajut de les cordes fixes, es converteixen en III+. Feia
un fred que pelava i, damunt les regletes, tot eren bocins
de gel que feien que el piolet s’hagués d’esforçar per
aguantar el pes del cos. Els crampons, però, feien la seva
feina, aliens als bocins de gel i pedra que anaven caient de
les cordades superiors, que per sort només eren dues. El
fet de ser a 4.300 m d’alçada, amb fred i vent, provocava
que allò que amb peus de gat faries sense corda semblés
un 6b.
Encara no eren les 8h20’ i ja ens trobàvem al costat de
l’estàtua de Sant Bernat de Menthon, patró dels alpinistes,
que guarda el cim impassible al pas del temps… Després
d’una abraçada al nostre protector, només quedaven uns
pocs metres per assolir el cim del Matterhorn!
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Per Esteve Sabaté

Fèiem el cim. El que havia estat una il•lusió i un somni era
real. Ja érem al capdamunt d’una de les tres muntanyes considerades més boniques del món! Un moment
per recordar tots aquells amics que haurien volgut ser allà
amb mi, i el Bernat i la Gemma, que, patint, m’esperaven a
Zermatt, 3.000 m més avall. En fi, molta emoció en veure
enarborar l’estelada al vent del nord, amb el piolet amb
què la Gemma havia pujat al Montblanc i el buff que el
Bernat m’havia deixat.

Després del cim suís, vam anar a fer l’italià, des d’on es
veu Zermatt, a baix a l’esquerra, i les parets que baixen cap
a Cervínia, a Itàlia, a la dreta. Però el cim encara no estava
del tot fet. Per dir que has fet el Matterhorn has d’haver
tornat, ja que la major part dels accidents d’aquesta bella,
però perillosa, muntanya s’han produït durant el descens.
La ruta de baixada és la mateixa que de pujada. Molt
més tranquils, anàvem baixant i ja es veia poca gent. De
fet, de la seixantena de persones que havíem començat,
només catorze havíem arribat aquell dia al cim. La primera
part de la baixada transcorre per la dreta cara nord. A la
foto, es pot veure més o menys on Whimper i els pioners
que van pujar al cim per primer cop l’any 1865 van tenir
l’accident que va acabar amb la vida de quatre d’ells. Ells,
però, no tenien ni l’experiència ni les assegurances ni el
material d’avui en dia! Ells eren veritables alpinistes. Des
d’aquí els vull fer un homenatge.

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

Seguint la ressenya de la
via, cal continuar per la pala
de neu, pedra i gel, d’uns 45º
.a 55º, fins al Shulter, i un altre cop vam haver utilitzar les
estaques que hi ha per a fer
petits ràpels i evitar el fatigós
desgrimpar.
Tota la pujada i la baixada
es fa a l’ensamble que, per
als neòfits en muntanya, vol
dir enganxats l’un a l’altre per
una corda amb alguna assegurança entremig, la qual
cosa obliga a estar pendents,
no només d’un mateix, sinó
de l’altre. Per això la confiança amb el company de
cordada ha de ser total. La
baixada ens la vam prendre
amb molta més calma i parant als racons més bonics
de la cresta per fer fotos tan
espectaculars com les que us
mostrem.
Un cop al Refugi Solvay, a 4.000 m, ja desapareixien les
dificultats, però no l’exposició. A partir d’aquí, avançàvem
sense crampons, però vigilant la neu, que s’anava desfent i que era molt relliscosa -i una relliscada no es pot
permetre. Des d’aquí, el Robin i jo vam mirar el cim, que
semblava ser allí mateix, però alhora molt lluny. Una mossada i avall!
Ja faltaven només 200 m de desnivell per arribar al refugi
i vam veure un parell de madrilenys que pujaven… buff…
no els quedava res! Aquesta
és la viva imatge d’un cim tan
desitjat:
molta
gent que ho intenta, però pocs
que arribaran a
dalt. Quan els
vam trobar, els
recomanàrem
que no pugessin
perquè només
havien fet 200 m
de pujada en 7
hores i per la
part més fàcil… i
els mostràrem el
camí de retorn,
ja que anaven
un pèl perduts.
Van flipar amb el
Robin, ja que no
els entenia… Ell
és suís, però de
mare catalana, i, és clar, parla alemany, francès, anglès i
català. En castellà, només “buenos días”… Quina planxa
per als de Madrid quan vam dir-los que només sabia català!
Ja érem a baix! Havíem arribat a la base de la paret, on

una verge ens rebia tot fent-nos l’ullet. Aquí ja tot es veia
diferent i l’emoció ens deia que ja érem a baix, que la gesta ja estava feta, que era l’hora de beure’s una cerveseta
gelada al refugi (a preu d’or líquid) i trucar a la Gemma i
al Bernat per dir-los que ja estava fet! Un total de 7h i 25
minuts per pujar anant fent i baixar tranquils un cim que
sempre recordaré…
Tenia tantes ganes de veure la Gemma i el petit a Zermatt que vaig baixar corrent fins al telecadira de Swarzee,
700 m de desnivell avall. Allí
vaig pujar al telecabina, on una
japonesa em va
fer més de 20 fotos quan em va
preguntar d’on
venia tan brut
i suat i amb la
cara vermelleta
del fred… Feia
fotos fins i tot
a la pantalleta
de la meva càmera veient les
imatges del cim.
Que divertit!
Envaït per
la
felicitat,
vaig arribar a
Zermatt,
on
m’esperaven, al
final del poble,
la Gemma i el
Bernat. Ens vam fondre en una abraçada i junts, des d’allí,
vam acomiadar, amb un somriure als llavis i la petjada al
nostre cor, el Cerví, que tants dies ens havia acompanyat
en les nostres caminades i pensaments…
Text: Toni Morlans
Fotos: Robin, Toni i Gemma
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Atletisme
Per Esteve Sabaté
.

CROS DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

E

l diumenge 21 de novembre de 2010 es va celebrar al Parc Fluvial de la nostra localitat el primer
cros escolar dels tres que se celebren a la nostra comarca organitzats pel Consell Esportiu de
la Conca de Barberà.
El nostre club, continuant amb la política de col•laborar en les activitats atlètiques que se celebren a
l’Espluga, ha participat juntament amb les ampes del CEIP Martí Poch i del Col•legi Mare de Déu del
Carme en la preparació d’aquest cros escolar, en el qual no ha faltat la inestimable col•laboració de
l’Ajuntament de la vila.
Hi van participar uns 200 atletes, si comptem tots els corredors: des de la categoria cadet fins als
patufets, que són els més petits i potser els més entusiastes. Es van preparar dos circuits: un de 500
metres, que consistia a donar una volta per la perifèria del Parc Fluvial, passant per la Font Major i la
Cova, i el segon, de 1.000 metres, que, sortint del Parc Fluvial, passava al voltant dels horts i arribava
fins a les naus industrials construïdes a l’antiga bòbila.
El fet de ser el primer cros ens va permetre fer-lo en el lloc potser més vistós de tots els que se’ns
oferien i en unes dates en les quals les temperatures encara són prou agradables, tot i que uns núvols ben grisos van intentar fer-nos la guitza a l’últim moment. Érem a l’entrada del poble, lloc de pas
obligat, i els joves atletes notaren el caliu tant de familiars com de passavolants que s’hi van atansar
atrets per l’empenta dels joves corredors.
La diada va acabar amb el corresponent repartiment de premis i amb el regust que dóna haver contribuït, un cop més, a arrelar l’esport a casa nostra.

Joan Mateu
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Per Esteve Sabaté
SECCIÓ
EXCURSIONISTA

CLUB
ATLÈTIC
ESPLUGUÍ

Pi del Cugat

Noguer del Clot del Cirer

Entrevista
Per Esteve Sabaté

Anàvem tots dos sempre. Hi ha llibres de viatges il•lustrats que
s’han fet amb l’escriptor per una banda i el fotògraf per l’altra.
Nosaltres, no. Tiràvem plegats, i quan jo deia: “Allò té comentari”,
ell replicava: “Sí, té comentari literari, però no té quadre”, i jo li
deia: “Fes el quadre” i, aleshores, ell feia la foto d’il•lustració. I al
revés. De vegades, ell senyalava un motiu i jo li deia: “Què vols
que hi posi aquí? Si això és un tros de branca d’arbre...”, “És
igual”, deia, i llavors jo li feia el comentari literari. O sigui, que ens
compenetràvem molt bé, encara que érem molt diferents l’un de
l’altre. Ell era un excursionista de dalt a baix. Havia fet de tot: pics
dels Pirineus, el Montblanc, escalada, etc. També era aviador. De
professió, era dentista, el millor que jo he conegut. Tant, que les
criatures anaven encantades a la seva visita.

					
							

					
Josep Vallverdú i Aixalà
							
Escriptor
Premi d’Honor de les Lletres
							
Catalanes
		
		

– Sr. Vallverdú, com veu i valora la tradició excursionista a
Catalunya?

– O sigui que, professionalment, el Ton Sirera no era fotògraf...

– Jo diria que és ininterrompuda, perquè, si la prenem des
dels seus inicis fins a la consolidació de l’excursionisme tal com
l’entenem ara -i això va començar a principi de la segona meitat
del segle XIX-, tenim que hi ha hagut continuïtat fins ara. Ni
guerres ni malvestats no l’han pogut impedir ni tan sols atenuar.
Jo recordo que, des del primer moment de la postguerra, els
excursionistes van tornar a funcionar, i la seva pràctica no es
va poder suprimir, tot i que a alguns els van fer la vida impossible. També recordo, als anys 40, d’anar a Barcelona a conferències que feien a la Unió Excursionista de Catalunya, que,
si no m’equivoco, era al carrer de Canuda, i haver d’entrar-hi
comptats, d’un en un. Vigilaven que fossin realment excursionistes. Es feien conferències culturals i de temes excursionistes, sobre paisatges de Catalunya, etc. Sobretot, en recordo
una de quan es varen salvar les pintures romàniques de la Vall
de la Noguera de Tort, que ara es diu la Vall de Boí. Recordo
altres conferències de Maurici Serrahima, de Joan Triadú, etc.
Es parlava d’Alexandre Galí i d’altra gent de la qual, aleshores,
no es podia parlar.

– No, però tenia una gran habilitat per la fotografia. A ell, el que
li agradava era la cinematografia, l’art modern, l’art abstracte, la
fotografia, tot això... Però la seva professió era dentista. Ja ens
coneixíem d’abans, amb el Sirera. Fins i tot havíem col•laborat en
el sentit que, si jo feia un article en alguna revista, li deia: “Escolta,
posa’m una il•lustració o altra”. Ell buscava en el seu arxiu i, si no
la tenia, la feia. Ens coneixíem d’anys enrere i va ser un cúmul
de circumstàncies que va fer que un bon dia rebéssim l’encàrrec
de preparar Catalunya Visió. Aleshores jo ja havia publicat uns
quinze llibres, però ell no havia publicat mai fotografies, i això va
ser una mena de cel per a ell, perquè, com a fotògraf, podia fer
una exposició de tant en tant, però d’aquí a passar a veure la seva
obra seriada i que la poguessin contemplar 10.000 persones...
aquest fet l’omplia de goig. A més, això li donava ocasió de viatjar,
perquè ell tenia una frase cèlebre. Deia: “Jo estic bé a tot arreu
com a casa, menys a casa”. No era veritat, però ho deia com
una botada de les seves. No tenia mai mandra de res... Quan li
semblava que havia nevat al Pirineu, deia a la seva dona:”Anem a
Montlluís”. I se n’hi anaven amb el 2CV que tenien.		
						
							
							
							
							

– Així doncs, l’excursionisme no es limitava a una activitat
esportiva...
– No, perquè els centres excursionistes han tingut sempre una
fortíssima tradició cultural, sense aquesta tradició no hagueren
estat complets. No hi ha només la curiositat de veure un paisatge
o de conèixer tal cosa. Quan es va a veure una ermita, també
es té en compte la seva història o, si es tracta d’un monestir,
l’excursionista vol saber quina influència va tenir a la zona.
– Vostè practica o ha practicat alguna vegada l’excursionisme?
– Jo m’he vist forçat a fer moltes excursions, però no tinc
l’ instint natural de l’excursionista. En canvi, he fet excursions
voluntàries. Ara em ve de gust d’anar a tal banda, i anar-hi sol.
Sóc poc de colla. D’altres vegades, els companys m’han dit de
fer una excursió i l’hem feta, però no en tinc l’esperit. Aquestes
muntanyes de davant de casa, no les he pujades mai. He anat
a les Cent Fonts, a Poblet... Però no tinc el veritable esperit de
l’excursionisme.
– La preparació de la col•lecció Catalunya Visió, feta juntament amb el fotògraf Ton Sirera, va ser en base a un viatge
sobre el terreny?
– Sí, va ser una manera de treballar que va donar els seus
fruits perquè estava basada en el sacrifici. És a dir, nosaltres
sortíem i teníem una mica de ruta dibuixada, però pel camí
vèiem coses interessants i hi anàvem, cap aquí, cap allà...

Ton Sirera, fotògraf (1911-1975)
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Entrevista
Per Com
Esteve
– El món rural sembla en vies d’extinció.
veu elSabaté
futur de
l’agricultura a casa nostra?

							
– El troba a faltar una mica...
– Home, sí..., però jo he perdut tants amics... en Triadú, en
Joan Solà eren molt amics meus, i altres de Lleida... I sí, és clar
que l’enyoro. Fins i tot el meu fill, que és deficient, de vegades
							
diu: “Què diria ara el Ton Sirera?” Se’n recorda perfectament,
							
d’ell. I és que tenia màgia. Era d’aquesta gent amb molta personalitat. Tenia aspecte balcànic i era d’una tendresa extraor							
dinària. Quan va morir, vam saber que s’havia atipat de fer
							
obres, diguem-ne de caritat, sense que ningú ho sabés.

– S’ha de transformar del tot. Els francesos ja ho van fer fa
temps. Varen aconseguir fer concentracions suficients per poder
explotar racionalment el camp. A la vora de Lleida, hi ha un poble
de 80 cases anomenat l’Alamús. Un amic meu, que era assessor
de borsa, em va dir: “Oh, allò és un desori!, 80 cases i hi ha 60
tractors al poble”. La superfície del terme no demanava pas 60
tractors. I aquella gent anava pagant lletres tota la vida. I el banc
els anava donant crèdit...No en parlem dels bancs...
Jo crec que el món rural s’ha de transformar i racionalitzar i, en
part, l’agricultura de muntanya potser sí que esdevindrà, a poc a
poc, una agricultura de conservació de la naturalesa. Els qui no
puguin viure del bestiar es dedicaran una mica a ser guàrdies
forestals. Això s’ha d’estudiar en conjunt a tota Europa. Per exemple, a veure què fem amb la llet... Em sembla que és Bèlgica,
o Holanda, que té uns estocs de mantega que, posats un sobre
l’altre, tindrien l’alçada de l’Everest. S’ha d’estudiar de dalt a baix
tot això, s’ha de racionalitzar molt. Les explotacions han d’estar
ben fetes en tots els ordres. I no perquè el blat estigui subvencionat tothom hagi de produir blat. Per altra banda, el blat del Canadà
o d’Ucraïna arriba aquí més barat que el blat propi. L’agricultura
hauria d’estar en funció del gran mercat que és Europa i s’hauria
de determinar qui produeix la mantega, la melmelada, la fruita
fresca, etc. En definitiva, qui s’especialitza en cada cosa.		
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

							
– Practica vostè un excursionisme introspectiu fruit de
							
l’observació i de les sensacions rebudes al llarg d’un viatge?
							
– Una pregunta molt ben formulada. Igmar Bergman, en
							
les seves memòries, ho diu, que de petits rebem una pila
d’impressions i d’impactes que són onírics, sonors, tàctils, etc. i
							
alguns, quan som grans, tenim la facultat d’evocar-los. Jo sem							
pre he dit: dins del cap ens està voltant -sobretot als qui ens dediquem a escriure, dibuixar, etc.- aquesta quantitat d’estímuls
							
que hem rebut i els anem elaborant sense nosaltres adonar							
nos-en. Jo, en tot viatge que faig, rebo una quantitat enorme
d’impactes i després sóc capaç de recordar aquest viatge. Tinc

bastant bona memòria, encara. Recordo excursions o viatges
							
fets, en recordo moltíssims detalls. Vaig escriure un llibre so							
bre els quatre o cinc viatges a Grècia que havíem fet -es diu
Retalls de Grècia. És un llibre carregat de detalls, i jo no havia
pres notes. Però, és clar, després acabes abocant aquestes
experiències.
Sí, jo faig excursions introspectives.
– S’ha sentit mai fatigat de portar la motxilla de la militància i
de ser transmissor d’una cultura i una llengua minoritàries?
– No, mai. Perquè sinó ja hauria plegat. No he tingut mai recança en aquest sentit.
– Què en pensa de la creixent transformació del territori i
de la degradació del paisatge? L’anomenat progrés: autopistes,
polígons industrials, línies d’alta tensió, aeroports, etc.

Crec que la política ha de ser cosa d’intel·ligència i de voluntat
de fer el bé
							
– Com creu que evolucionarà Catalunya en els propers anys ?

– Això és molt difícil de dir en poques paraules, però és
evident que sempre cal buscar un equilibri. No podem dir que
volem comoditat i al mateix temps no voler fonts d’energia. Això
és impossible. Si hi ha una bona vigilància, es pot aconseguir
aquest equilibri. Això és responsabilitat dels grans projectes i
de les grans previsions per part dels governs. Jo recordo que,
als anys 60, el govern britànic va decidir que el Tàmesi estava
massa brut i que s’havia de netejar. I van aconseguir netejar el
riu, cosa molt difícil per la quantitat d’indústries que hi ha als
seus afluents. Doncs bé, ho van aconseguir. Fins i tot van oferir
un premi bastant important al pescador que primer pesqués
una tenca sana al riu. I sí, va aparèixer un senyor a la televisió,
la BBC, amb un peix, i li van donar les lliures esterlines corresponents.
La fàbrica de paper de Balaguer -jo abans treballava a Balaguer- era del Porcioles, i la gent en deia la llufa del Porcioles per
la pudor que feia. Aquella pudor es podia evitar, però el Porcioles i aquells empresaris s’estimaven més pagar 300.000 pts.
de multa de tant en tant que no anar a Dinamarca a comprar
una depuradora i posar-la. Aquest és un país on es dicta una
llei i després no es compleix. Fixeu-vos amb el que ha passat
amb el tabac. Si de bon començament haguessin dit de no fumar en cap lloc tancat, molts establiments s’haurien evitat de
fer obres inútils.
Jo crec que la política ha de ser cosa d’intel•ligència i de voluntat de fer el bé. Fora d’això, no m’interessa la política.

– Jo suposo que continuarà sent -sigui quina sigui la perspectiva
política- una punta de llança. Ara Catalunya ha perdut una mica de
gas, perquè li han fet perdre i perquè la gent s’ha barrejat molt. Ha
faltat una mica la il•lusió... Però jo penso que Catalunya té energia
suficient per continuar sent una punta de llança. I, si Espanya fos
una mica més racional, també admetria perfectament que Catalunya passés una mica al davant.
– Els adolescents, els joves, com engrescar-los en el plaer de
la lectura ?
– Jo m’he preocupat bastant dels preadolescents i dels adolescents, i en això de la lectura sóc una mica, no escèptic exactament, però sí eclèctic. He descobert que hi ha joves que tenen un
cert delit d’observació, d’aprendre, i un cert gust pel llenguatge.
Aquests seran lectors. I n’hi ha altres que mai no seran lectors.
Aquell individu que comença una carrera literària i diu: “Jo tindré molts lectors”. Potser sí, però, què vol dir molts lectors...? A
l’Espluga de Francolí hi ha 4.000 habitants, però, si en una conferència o en la presentació d’un llibre reuneixes 40 persones, ja
pots estar molt content. I aquest percentatge es dóna a tot arreu.
A Espanya encara hi ha un 30% de famílies que no compren mai
cap llibre i un 28 % que no llegeix mai un diari.
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Entrevista
Esteve
– Doni’ns una visió positiva del fet dePer
sumar
anys.

							
– Li sembla un mitjà desaprofitat, la televisió?

Sabaté

– No m’he queixat mai d’això. Per altra banda, a la meva família
hi ha de tot: la meva mare va morir als 44 anys, i ara diríem que
era una dona jove; el meu pare va morir als 59. Els meus avis materns varen morir sobre els 60 i tants, el meu avi patern va morir
als 82, la germana petita del meu pare va morir amb 102 anys. Jo
pensava que potser als 80 estaria una mica fumut. Però no vaig
estar fumut en absolut als 80 anys, i no ho estic als 87. Això és una
qüestió de sort i prou. Diuen que viurem 125 anys, però no sabem
amb quina qualitat de vida. Ara vivim més anys perquè, entre altres coses, hi ha la medicina preventiva i ens van apedaçant...

– Sí, perquè, si més no, també hi hauria d’haver canals culturals. A la Gran Bretanya -que en saben molt d’això-, tenen
la BBC i la ITB. La ITB és un canal privat que té molt poca
							
publicitat, i la té molt cara. Aleshores, diuen, “ara farem l’òpera
							
tal i la pagarà la marca de salsa de tomàquet tal”. Aquí s’ha
acabat l’anunci. I està molt bé que el fabricant de la salsa de
							
tomàquet tal pagui aquella òpera a la ITB. Si no s’ha espatllat,
a Anglaterra anava així.
							
Aquí no hi ha ni un sol programa de lectura i, si n’hi ha, el fan
							
a les 12 de la nit.

							
– I el lector amb el llibre electrònic? S’esvairà algun encant?
							
– Home, jo estic educat en el paper, però sé que hi ha un pa							
rell d’obres meves que les estan fent per a lectura electrònica.
No crec que faci mal a la lectura en si. Ara, el col•leccionista de
							
llibres continuarà buscant-los impresos en paper. De moment,
							
el llibre de paper no morirà. Ara bé, suposo que el llibre electrònic va bastant relacionat amb la conservació dels manuscrits
							
de paper, perquè el paper té una vida molt curta. Els diaris de
							
1939, que es feien en un paper molt dolent -no era reciclat-,

							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

ara s’estan desintegrant. Dels documents del segle XV amb
els quals jo vaig treballar durant un any a l’Arxiu de la Corona
							
d’Aragó, que són d’un paper bastant bo, he sentit notícies que
se n’està esborrant la tinta. Però han durat fins ara, que ja és
							
molt. Ara es pot digitalitzar tot, i així ho conservarem.
Jo no crec que el llibre electrònic faci mal al de paper, ho he
dit en diverses entrevistes.
– Poden conviure bé, vaja...
– Jo crec que han de conviure i que acabaran sent objecte
d’especialització. Hi haurà coses que es faran en paper i coses
que es faran en format electrònic. Jo no he tingut encara cap
tauleta de lectura a les mans. Però em van dir els de l’Editorial
La Galera que volien fer en format electrònic un llibre meu –em
sembla que era el Rovelló. Rebo una revista especialitzada i
cada setmana diuen que ha sortit un model més bo, el de Microsoft, el d’Apple, etc. Esperem una mica i, a última hora, tindrem una pantalla de plàstic on apareixeran i desapareixeran
textos. Però jo no tinc gaire pressa amb això.
Per altra banda, amb Internet tinc sorpreses tremendes. Jo
vaig traduir L’Illa del Tresor i m’he especialitzat una mica en
Stevenson. Mentre mirava una pàgina d’aquest autor a internet, vaig trobar que, si clicava el títol, em sortia L’Illa del Tresor
en llengua original. Tenia un dubte i no disposava de l’original
anglès, així que vaig poder consultar tota la novel•la de L’Illa
del Tresor.

Penso que Catalunya té energia suficient per continuar sent
punta de llança
– M’imagino que vostè no coneix el tedi, més aviat sempre està
ocupat.
– Sí, he tingut aquesta sort. A més, dormo poc, ja des de jove.
Necessito poques hores de son. Encara que, després de dinar, a
la butaca i davant de la televisió, de vegades faig deu minuts de
becaina. Això, molta gent ho fa. I així he pogut anar treballant.
Normalment, sempre estic fent alguna cosa. Sóc una mica com
el Dr.Marañon. Em va fer gràcia la frase que va dir quan li van
preguntar: “Quan el porten en cotxe al cigarral que té a Toledo,
vostè per què va prenent notes de tant en tant...?” Ell respongué:
“Estic fent la biografia del Conde Duque de Olivares”. L’interlocutor
replicà: “Però, entre la clínica, l’hospital i l’acadèmia, com s’ho fa
per fer tants llibres i tantes feines”. Ell respongué: “Soy el trapero

						
							

Entrevista realitzada el divendres 26 de novembre de 2010
amb motiu de la conferència “Excursions d’ un no-excursionista” a càrrec del Sr. Josep Vallverdú i Aixalà, dins del cicle
de conferències trimestrals “El món al nostre abast”, que organitza la Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí, la
qual tingué lloc a la Sala Polivalent de l’Antic Hospital

Jo no crec que el llibre electrònic faci mal al de paper, crec que
han de conviure

Entrevista: Antoni Sabaté, Marta Roig, Antoni Ferrando
Fotos: Antoni Sabaté
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Patrimoni
Per Esteve Sabaté

							
									

EL CASTELL I EL
VILATGE MEDIEVAL
DE PRENAFETA VELL

L

es ruïnes del vilatge medieval i
del Castell de Prenafeta es troben al SE de l’actual població de
Prenafeta. S’hi arriba seguint, primerament, els rètols del GR 175 en direcció a Figuerola i, després, els que van
al castell. Des de Prenafeta, hi ha uns
1500 m de camí costerut.
Accés al castell i vilatge medieval de Prenafeta Vell

Carena i vessant on es troben les ruïnes del castell i vilatge de Prenafeta

Procés de degradació de les ruïnes de la torre SO. Anys 2006, 2007 i 2010

Estat actual de la torre SO (segles XIII-XIV)

Receptacles picats a la roca
de les primeres fortificacions.
Torre SO (probablement segle XI)

17

Situat en una vall amagada sota el Tossal Gros de Miramar, Prenafeta Vell és
un paratge recòndit i evocador. Des del
punt de vista històric, es considera un
dels jaciments arqueològics de l’Edat Mitjana més importants de Catalunya. Per
això va ser motiu d’estudi i d’excavació
d’algunes sitges entre els anys 1977 i
1983. En els treballs d’excavació, dirigits
per J.F.Cabestany, es van obtenir peces
ceràmiques datades entre els segles XIV
i XVI. Amb tot, gran part de l’indret encara resta pendent d’investigació.
El nom de Prenafeta ja és citat en un
document de l’any 980, però el castell
no surt esmentat fins a mitjan segle XI.
Aquest era un lloc de frontera amb l’Islam
i sembla que els sarraïns van prendre
la fortalesa a principi del segle XII. Tot i
això, la van ocupar poc temps, fins que el
Comte de Barcelona, Ramon Berenguer
IV, la va conquerir definitivament.

Patrimoni
Per Esteve Sabaté

Tot i que l’Església de Sant Salvador i el poblament
de la zona devien iniciar-se a redós del castell al se							gle XI, no va ser fins després de la reconquesta del
castell que es començà a formar el poble de Prenafe									
ta, que comptava com a mínim amb sis o deu cases
posades en terrasses a diferents nivells. Cal destacar
que aquest establiment medieval va ser possible gràcies a l’existència de la Font de Sant Salvador, avui
encara en explotació.
La baronia del Castell de Prenafeta incloïa els pobles de Figuerola i de Miramar, i va ser donada al
Vestigis de casalots del vilatge medieval
Monestir de Poblet l’any 1271 per Pere de Prenafeta.
A partir del segle XV, els habitants de Prenafeta Vell
van anar abandonant el seu migrat emplaçament per
instal•lar-se a la plana de l’actual poble, procés que
va durar fins al segle XVIII.
En l’actualitat resten pocs vestigis del castell, conegut popularment com la Torre del Moro. Hi ha els
basaments de dues torres situades dalt la carena. La
més antiga és la de la banda NE (segle XII), mentre
que la de la banda SO data dels segles XIII-XIV. El
poc que quedava d’aquesta darrera es va esfondrar
Basament de la torre NE (segle XII)
l’estiu del 2006. Del castell roquer inicial, resten petits
receptacles rectangulars picats a la roca, a tocar del
basament de la torre SO. Tot aquest conjunt ha estat
consolidat recentment. També es conserven una cisterna, panys de muralles i les escales d’accés a les
torres. De l’Església de Sant Salvador, esmentada en
un document del 1166, sabem que fou iniciada en el
segle XI i ampliada vers el 1300. Actualment, en resta
la nau força ben conservada. És especialment remarcable per la seva raresa i importància arqueològica,
el conjunt de ruïnes del poble primitiu de Prenafeta
Cisterna del castell reconvertida en refugi
Vell (segles XII-XVI), amb diversos casalots i marges
de conreus.
Complementa aquest important conjunt històric, un
notable camí empedrat -conservat prou sencer- el
qual, pel mig de l’engorjat de la serra, porta fins a
les ruïnes de Prenafeta Vell i, seguint amunt cap al
Coll de Prenafeta, arriba fins a Miramar i Figuerola
del Camp, antics dominis feudals del Castell de Prenafeta.

Antoni Ferrando i Roig
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Ruïnes de l’Església de Sant Salvador (segles XI-XIII)
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P

LA TEIXEDA DE COSP

er la seva raresa, el
teix (Taxus Baccata)
és un dels pocs arbres
protegits a Catalunya. El podem trobar en llocs com el
Massís de Sant Llorenç del
Munt, a Montserrat, o també
en indrets com la Teixeda de
Miseclós, a l’Alta Garrotxa.
A Tarragona, els teixos
estan molt ben representats,
de manera que en podem
trobar als boscos de Poblet,
Montsant, Cardó o als Ports,
indrets en els quals són prou
abundants, amb exemplars
únics a Catalunya i fins i tot
a tot l’estat.
Durant l’excursió realitzada el passat mes de setembre, vàrem tenir l’oportunitat
de contemplar la Teixeda de
Cosp, un indret situat al nord del Massís de Cardó. És
aquí on podem trobar un bosc de teixos molt important.
En total, se n’han comptabilitzat uns 200, alguns dels
quals, mil•lenaris. Una mica mes endavant, passat el
Refugi del Teix, ens trobem la Font del Teix, on hi ha un
exemplar d’aquesta espècie amb una soca de 4 metres
de circumferència. A l’entorn d’aquest arbre, s’han fet
actuacions per tal de preservar el terreny de l’erosió i,
d’aquesta manera, contribuir que els teixos que s’hi troben no perdin les condicions que han fet que arribin als
nostres dies tal com els veiem.
El teix té fama des de l’antiguitat d’emmenagog i narcòtic. És una planta molt verinosa a causa de l’alcaloide
taxina, que produeix hipotensió, depressió cardíaca i,
posteriorment, la mort. Tot l’arbre és tòxic, excepte l’aril
o baia que envolta la llavor.
Tot i el seu aspecte bonic, però tenebrós a la vegada,
ha donat lloc a quantitat d’històries més o menys certes;

Fruit del teix

Per Esteve Sabaté

aixó sí, sempre interessants,
com el Romanç de Naoise i
Deirdre, que es recita en una
regió irlandesa. La llegenda explica la història de dos
amants desgraciats, als quals
van voler mantenir separats
fins a la mort. En aquell moment, van clavar els seus cadàvers amb estaques de teix.
Però les estaques van arrelar
i, d’aquesta manera, els dos
arbres esplèndids van poder
abraçar-se per sempre mes.
Des de l’antiguitat, s’ha
desenvolupat una simbologia
realment sorprenent al voltant
d’aquest arbre. Les cultures
iberes i celtes del nord de la
península consideraven el
teix com una porta d’entrada
del món real al més enllà.
Amb l’arribada del Cristianisme, passà a formar part del
ritual funerari. És per això que es poden trobar grans
exemplars de teix en moltes esglésies rurals del nord de
la península, especialment a Astúries
Sembla ser que, últimament, s’ha descobert que el
taxol -substància que s’extreu de l’escorça del teix- conté propietats anticanceroses i, concretament, resulta
eficaç contra el càncer d’ovari, pell, mama i còlon; amb
el greu inconvenient que són necessaris molts quilos
d’escorça per obtenir petites quantitats de taxol. Tanmateix, es diu que aquest obstacle serà aviat superat amb
l’obtenció de grans quantitats de taxol a través de mètodes de laboratori basats en el cultiu de cèl•lules vegetals
procedents del teix.
Això sí que fóra interessant i que no hauria d’acabar
sent llegenda.
Bibliografia: 100 Arbres Monumentals de Catalunya.
Albert Vicens i Llauradó

Detall de l’escorça

Fulles del teix

Amadeu Rodriguez
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TOCAT DEL BOLET

Q

uan llegireu aquest escrit, ja tindrem acabada
una altra temporada de bolets.
Serà un bon moment per fer balanç i explicar
les sensacions viscudes per un boletaire espluguí.
Tot i que no entenc de bolets de manera científica, tinc
la cultura boletaire que passa de pares a fills. Aquella
que ensenya que només hi ha dos tipus de bolets, els
bons i els dolents. Dels noms dels bons, te´n recordes;
del dels dolents, no tant, tret d´alguna excepció curiosa: mataparents, forner, rovelló lletós... A casa, mai no
els havien posat a la paella; jo tampoc ho faria.
Amb el temps, veient el programa “Caçadors de
bolets” o per algun amic, t´assabentes que el bolet
que aquí coneixem per “bolet de bou” resulta que es
diu també “groguet”, que és un nom més refinat. La
“mocosa”, l´anomenen “llenega”, però els que més
l´encerten són els de les Terres de l´Ebre, que li diuen
“pegalosa”, o els de Morella, que denominen aquesta
varietat “bavós”. La “llora” aquí es coneix com a “cogoma”; els de l´Ebre ens tornen a guanyar, ja que “rogeta”
és un nom força encertat i simpàtic. El “rovelló”, que
també és conegut com a “pinetell” -si bé són varietats
diferents-, a Mallorca se´l coneix com a “esclata-sang”:
força ben trobat. Amb el “negret”, no trobaríem, potser,
vencedors: “ fredolic” també és un nom adequat per
tal com aquest bolet surt amb l´arribada dels primers
freds.
Però deixem els noms, i parlem del boletaire i del que
el porta a anar al bosc dia sí i dia també.
El primers dies d´agost comença el nerviosisme; cal
mirar el temps a la televisió, saber si vénen tempestes,
si segueix l´onada de calor... i, finalment, plou. Però, on
plou? Les tempestes d´estiu són capricioses, el bon
boletaire se les empescarà per saber si l´aigua ha caigut en abundància en algun dels seus llocs predilectes.
Caldrà encara pluja al setembre perquè la collita sigui
prou bona. Les expectatives es compleixen i, a mitjan
mes, plou. El boletaire comença a rodar d´un punt del
terme a l´altre fent una exploració sobre el terreny per
trobar els primers rovellons abans que ningú -això, entre els boletaires, dóna un cert prestigi.
Després de les primeres sortides, que bàsicament són
per acabar de decidir on comencem la temporada de
veritat, anem per feina: traiem els cistells més grans.

Per Esteve Sabaté

Els rovellons sembla que surtin amb molta força; la
mocosa, també, en els llocs més primerencs; els camagrocs, sota els grèvols florits, ja apunten i el seus
nassets quasi fluorescents ressalten damunt la molsa
verda. Jo, per anar al bolet, sempre trio llocs tranquils,
poc freqüentats; encara que hi hagi menys bolets,
prefereixo la quietud del bosc, on fàcilment topes amb
els senglars o, sigil•losament, veus alçar-se la llebre,
llocs on t’acompanya el toc-toc-toc del picot o el crit
de l’àliga. La solitud al bosc relaxa i et fa ser pacient i
a la vegada insistent en el punts on saps que hi ha la
rovellonera o la mocosera. Encara que el bolet no es
vegi, el bon boletaire sap trobar-lo: aquell bonyet a la
pinassa, sota l’estepa, dins l’argelaga, al costat d´una
soca... S´ha de perseverar, no defallir i, sobretot, després d’un dia dolent, no desesperar-se: saps que el lloc
és bo i, al final, en trobaràs.
La temporada avança, la competència entre boletaires s’accentua, cal vigilar el que es diu i, sobretot,
a qui ho dius. Al boletaire, no cal preguntar-li per la
procedència del cistell de rovellons que ens ensenya
cofoi. És una pèrdua de temps, sempre contestarà
amb alguna gracieta o donarà una procedència del tot
inexacta “són de Prades “ o “ són del bosc”; jo, últimament, dic molt que són de Santa Coloma. La dita ja ho
deixa ben clar “ boletaires i caçadors a l´infern de dos
en dos”. En tot cas, el boletaire parla de bolets en un
cercle molt reduït de persones, tots ells -és clar- molt
tocats del bolet, gent capaç de deixar la feina, la família, les obligacions en un segon pla durant la tardor per
tal de fer un cistell de mocoses o rovellons.
En fi, si la propera temporada ho voleu provar, endavant! Penseu, però, que al bosc és fàcil perdre’s, esgarrinxar-se, entrebancar-se i anar per terra tu i bolets,
perdre les claus del cotxe, quedar estragat com un ruc,
adonar-te que algú ja t´ha passat al davant o trobar els
bolets passats... I, un cop a casa, si no coneixes bé
els bolets, pots patir una intoxicació o menjar-te per
equivocació una farinera borda, una cogomassa o una
farinera pudent... Per cert, totes tres són varietats d’un
grup del qual només es menja un cop.
Bé, ja és hora d´anar penjant els cistells i pensar en
altres activitats que, per descomptat, no deixaran de
banda la muntanya, l´hàbitat natural del boletaire.

Negret

Camagroc

Joan Poblet Casanoves
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Espai Obert
COMPARTIR “ON LINE”

A

punt de tancar el primer decenni del segle
XXI, és obvi que bona part de la societat
actual en la qual estem immersos viu el
que va començar a anomenar-se societat de la
informació i del coneixement.
Tirant enrere en el calendari, es parlava que
la nostra era una societat industrial. Majoritàriament, teníem consciència de què es tractava.
Més tard, ja a principi dels noranta, va fer-se extensiu el concepte de societat de la informació
i el coneixement, com si ja hi fóssim de ple. En
la meva desorientació, em preguntava com devia
ser aquesta nova manera de viure. Ara que veig
que, de moment, porto més anys viscuts al segle
passat que a l’actual i que sé que mai atraparé
totes les possibilitats informàtiques i de la xarxa,
encara m’admiro per cada petita descoberta en
tota aquesta immensa galàxia.
La xarxa s’ha estès a tots els àmbits; i,
evidentment, també ha arribat al món excursionista. No fa gaire temps, dins de les eines de
la web2.0 i de les wikis -paraula curiosament no
anglogermànica, sinó hawaiana, que vol dir ràpid
i que engloba infinites pàgines creades per voluntaris- vaig anar a parar a la wikiloc catalunya, un
portal que, en aquells moments, comptava amb
unes cinquanta mil rutes de senderisme i btt pel
país. En els instants d’escriure aquest text, ja n’hi
ha més de cinquanta-tres mil; i quan el llegiu, si
teniu la curiositat de comprovar-ho, vés a saber
quantes n’hi podreu trobar. Evidentment, les xifres
augmenten

Per Esteve Sabaté

si mireu arreu del món, tot i que, proporcionalment, diria que les catalanes destaquen. En cadascuna de les entrades se us definirà amb un
mateix format el mapa, els tracks de GPS, les distàncies i altituds, el temps del recorregut, el nivell
de dificultat i altres observacions d’interès.
En fixar-me en la dada de les cinquanta mil
rutes, no vaig poder evitar d’imaginar-me, segurament en format paper, el volum que ocuparia
aquesta quantitat de fitxes de cadascuna de les
rutes; la quantitat de gent que devia haver participat en la seva elaboració i la generositat que hi
havia darrere. Els autors de la pàgina, la sortida,ja
l’han feta; possiblement no els caldria res més,
se suposa que ja han gaudit de l’excursió; però,
lluny d’això, es disposen a elaborar el document i
a fer públiques les dades i fotos recollides.
Compartir “on line”, tot i que pot semblar contradictori, podria ser més aviat paradoxal. Si compartir és donar, perquè sigui veritable, hauria de
ser més real que virtual. És per això que parlem
de contradictori. Igualment, el fet de compartir
s’associa a amics o gent propera més que a una
gran massa de gent desconeguda. Però, paradoxalment, a la xarxa es comparteix molta informació a canvi de res, s’intercanvia amb múltiples
anònims que busquen, es passegen i troben.
És clar que tampoc no hem d’oblidar l’altra cara
de la moneda: rucades de mal gust, notícies falses i tafaneries en circulació que simplement ajuden a fer perdre el temps.

Ernestina Vallverdú

“CODA”
Com a una coincidència més, just el dia que enviava l’article, van començar a difondre’s els documents secrets de les ambaixades dels EUA; el
terme wikileaks es va universalitzar i tot plegat ha
agafat tanta volada que ja es parla de “la primera
infoguerra” i el seu fundador, en Julian Assange,
és a la garjola. Sens dubte, aquesta notícia manté una estreta relació amb aquest escrit, especialment pel que fa referència a les wikis, l’abast

i la difusió en la societat de la informació i el coneixement, les rucades de mal gust i tafaneries
en circulació... I, per contraposició, dista de la
generositat, que, des d’un principi, em pensava
que havia de ser una de les paraules clau del
meu article. Em resulta més fàcil trobar paraules
amables dins el món excursionista que en el de
Molí del Salt
la política.
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FENT MEMÒRIA DE BELLES CANÇONS DE MUNTANYA
Ribera dolça i lenta

Ribera dolça i lenta, on vas
avui matí?
Jo vaig avall sens pressa,
seguint el meu camí.
Jo vaig avall sens pressa,
seguint el meu camí.
(Iukaidí, pg. 35)

Maig benvingut

Maig bell i aimat,
benvingut ets.
T’entonen càntics
els ocells.
(Plantem cantant, pg. 29)

Marta Roig

Marta Roig
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EL DIVERTIT D’ANAR A CAMINAR

A

mi m’agrada anar a caminar bàsicament per veure la
natura. Però anar a caminar no és només caminar, caminar i caminar. Anar a caminar és conèixer una altra
part de món, és viure una altra experiència inoblidable i, sobretot, és tindre l’ oportunitat perfecta per conèixer-te a tu
mateix. A més de tot això, quan vas a caminar pots fer moltes
amistats que, si no anessis a caminar, potser ni sabries el
nom d’aquestes persones.

Marta Roig
Jordi Espasa
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C

omença l’ any nou. Va... formula un desig!

Un desig? Colors...
Colors?
Sí...
Vull el rosat que precedeix la ventada
el blanc en efervescència de la tarda
el torrat d’una solellada
I què en faràs?
Amb el torrat construiré una cabana
amb gran balconada.
Per què?
Que hi guaiti la tarda.
Li trenaré el rosat perquè es gronxi, riallera,
i del blanc en faré una prada.
No serà verda?
No, serà blanca i serena perquè hi planin tots els colors,
afaiçonats en dúctil paleta.
Així, doncs, prenc nota: colors...
Sí...
Vull el verd d’una teixeda
l’esclat del pinetell
i un camí de tardor
vora el gris d’un tartera.
Del camagroc, el botonet lluent
un lila de pètal de març
i la profunda nitidesa
del cel després del vent.

Elisenda Rosell
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LA SENDA DE CAMILLE (2a part)

L’Achar d’Alano és l’únic pas fàcil per creuar la serra

4a etapa: Refugi de Linza – Refugi de Gabardito
Aquesta és l’etapa més llarga i dura de la Senda de Camille, no només pel desnivell, sinó també pel mal estat
d’alguns senders pels quals discorre.
Per carretera, anem en direcció sud fins al Càmping de Zuriza i girem a l’esquerra per la pista del Barranc
de Petraficha fins a Taxeras. A l’altre costat del barranc, s’eleva, implacable i espectacular, la Serra d’Alano.
Creuem el barranc i continuem per una pista. Quan som per sobre d’una granja, veiem un arbre solitari; abandonem la pista per dirigir-nos directament cap a aquest arbre. El sender ens du a l’únic pas de la serra, l’Achar
d’Alano.
Un cop a dalt, travessem uns grans plans ondulats recoberts d’herba; veiem a prop, a l’esquerra, una petita
cabana de recent construcció; ens dirigim al sud vers l’Estret d’A Ralla. Davallem per un sender molt malmès
i pedregós, passem vora un refugi forestal i, més avall, arribem a una pista. La seguim en un curt tram fins a
trobar, a l’esquerra, el sender PR HU-22, pel qual ascendim a través d’un bosc, primer de pins i després de
faigs amb el tronc retorçat per causa de les nevades de quan eren joves, fins al Coll de Lenito Baxo.
Al nord, admirem la superba serralada calcària del Peñaforca i rumiem si no ens hauríem pogut estalviar de
baixar l’Estret d’A Ralla –600 m– per tornar a pujar fins al Coll de Lenito Baxo –500 m– passant pel Peñaforca
i el Coll de Lenito. El mapa senyala un sender. Però aquests són indrets desconeguts i no val a aventurar-se,
menys encara veient la immensa muralla de roca que hauríem hagut de travessar. Des del coll, es veuen cap
a l’est la Punta d’Agüerri i el Bisaurín, i el Coll de Lo Foratón al fons. Per allí passarem demà. També veiem el
final d’etapa d’avui; ja només ens cal baixar 700 m fins a la carretera d’Oza i tornar a pujar 450 m fins al Refugi
de Gabardito. No pas res que no es pugui fer!
Per un sender molt perdut, entre boixos, baixem cap a la Borda Chiburro. Quan ens hi apropem, surt un gos
bordant, i tot seguit, el pastor. ¿Qué hace usted por aquí? ¿Cuidando las ovejas? Li pregunto. Respon textualment: Sí, subo cada día. Ayer estaban todas esparcidas por ahí arriba, hoy están todas recogidas aquí detrás.
Parece que habrá tormenta. GLUPPSSSS!!! Tot el dia que fa sol amb núvols més o menys amenaçadors, i
ni una gota. Fa uns anys em creia més els pastors que els meteoròlegs. Amb aquesta previsió, la conversa
s’acaba aviat. Continuem avall i donem a una pista pedregosa, diria que infernal, que baixa a sac durant uns
400 m de desnivell fins a la carretera de Ciresa a Oza. Durant la baixada per aquesta pista, hem vist un sender
PR que també va a parar a la carretera. Ens han dit que és millor, encara que vagi fent esses. De fet, el mapa
marca la Senda pel PR i no pas per la pista.
Un cop a la carretera de Ciresa a Oza, anem una mica cap al sud fins a una cruïlla i girem a l’esquerra per la
carretera de Gabardito. Creuem el riu Aragón Subordán i aviat enfilem un GR, el qual puja fort tot retallant els
revolts de la carretera. A mitja pujada trobem una font i una bassa: és l’indret idoni per refrescar-nos. Entre sol
i núvols -però ni una gota- arribem, per fi, amb les cares somrients, al Refugi de Gabardito. Quant més dur és
el camí, més dolça és l’arribada.
Després d’una bona i merescuda dutxa, i mentre prenem una cerveseta tot picant alguna cosa, de cop i volta
tot s’enfosqueix i cau una tempestat de llamps, trons, vent, aigua i pedra. Si ens hagués agafat pel camí, ens
hauria deixat ben arreglats. Mira si tenia raó el pastor! I les ovelles!
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5a etapa: Refugi Gabardito – Refugi Lizara
Si ahir vam tenir l’etapa més llarga i dura, avui ens toca la més fàcil i curta. El dia s’ha llevat gris i humit, amb
boires arrapades a les muntanyes i esteses per les valls.
Des del Refugi de Gabardito, la Senda va en direcció est per les pistes d’esquí de fons i després per sender
cap al Salt d’A Biella. Passem arrecerats a la roca sobre el Barranc d’Agüerri i, més enllà, el sender es bifurca:
el lloc és bonic. Prenem el de la nostra dreta tot guanyant alçada cap als Plans de Dios te Salve. Si no estigués
núvol, veuríem el gegant de la regió, el Pic Bisaurin. Passem un parell de cabanes i, des del Pla d’Ániz, cap a
l’esquerra, iniciem la pujada vers el Coll de Lo Foratón. Canviem de vessant i baixem sense cap entrebanc cap
al Refugi de Lizara.

Vall d’Os Sarrios tancada pel Circ d’O Ibón

6a etapa: Refugi Lizara – Somport
Retrocedim uns 400 m pel mateix camí pel qual vam arribar ahir. Prenem un sender a la dreta, passem a la
vora d’un petit refugi i ens endinsem a l’Achar de Catiellas, una vall estreta i caòtica entre altíssimes parets de
roca. Passem pel Refugi de Vernera i arribem a un gran pla verd molt bonic: el Paúl de Vernera. Girem a l’est
per atènyer, a 2.115 m, el Port de Vernera i entrar a la Vall d’Os Sarrios. Recoberta d’un mantell verd al mig i
tancada al sud pel Circ d’O Ibón, aquesta vall és una de les meravelles del recorregut d’avui. A l’altre costat,
veiem un ramat d’isards. Recorrem la vall per l’esquerra, però, si està molt entollat -i passa sovint-, és preferible
anar per la dreta, encara que no hi hagi camí, perquè al final la vall s’ha de travessar i allí es forma un petit
estany. Des d’aquest punt, girant la vista endarrere, el panorama és paradisíac.
Per sender pedregós, baixem cap a l’Estany d’Estanes. Enllacem amb el GR 11, voregem l’estany per la
dreta -sense baixar fins a l’estany- tot girant a l’est per atènyer el Port d’Estanes. Trobem marques de l’ARP.
El sender, molt erosionat, continua baixant en direcció est. Arriba un punt en el qual l’ARP i el GR 11 es separen. Seguim el GR 11. Anem al sud de cara a l’admirable Circ d’Aspe. Entrem en un bosc de faigs, creuem
el Barranc d’Aspe i anem vorejant la Golocha d’Esper -un puja-baixa bastant enutjós- en direcció al Port de
Causiat, a l’altre costat del qual hi ha les pistes d’esquí de Candanchú. No cal arribar al port; una mica abans,
la Senda gira a l’esquerra. Amb prou feines es veu camí, però hi ha estaques amb marques de colors verd i
groc i marques d’aquests colors en algunes pedres: les seguim. Remuntem entre uns cimets de 1.700 m, travessem uns plans, passem per l’Alto de Santa Cristina -magnífiques panoràmiques a totes bandes- i davallem
cap a Somport.
Només ens cal segellar la cartolina per darrera vegada i, amb il•lusió, recollir el premi: la samarreta de La
Senda de Camille.
Ha arribat el moment de penjar les botes. Això és un dir, perquè ben segur que als Pirineus encara hi tenim
molts indrets bonics per descobrir.
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Mapa Senda de Camille

Temps i distàncies
Cartografia: mapa específic de La Senda de Camille, de l’Editorial Alpina
Informació i reserves: http://www.lasendadecamille.com/
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Joan Guasch i Murtra

Mallà!!
LES NOSTRES MUNTANYES

E

n la darrera
conferència
trimestral
que va organitzar
la SECAE, el Sr.
Josep
Vallverdú
ens va regalar unes
quantes joies de
referents de la literatura sobre el nostre país, tot recitant
uns fragments de
poemes al•lusius al
món muntanyenc.
Evocacions suggerents de paisatges, de vegades
feréstecs, de vegades amables, però sempre amb
un atractiu que els ha convertit en punt de referència
per a aquell qui resta amatent a visitar i gaudir.
La mostra d’homes de lletres que van ser esmentats -la ploma dels quals, en moments de creació literària, ha estat sensible a l’encant de la natura i la
muntanya- atorga una categoria considerable al fet
de calçar-se les xiruques i carretejar la motxilla per
ser espectadors de primera fila del que els mestres
han sabut, magistralment, plasmar sobre el paper.

Per Esteve Sabaté

Recentment, he tingut la sort de conèixer,
d’un convilatà il•lustre,
la poesia “ Les meves
muntanyes”. Es tracta
d’un poema que forma
part de l’obra “Llocs i
Focs”, de Mossèn Ramon Muntanyola i Llorach (1917 – 1973).
En els Jocs Florals
de la Llengua Catalana, celebrats a Mèxic
l’11 de novembre de
1973, li fou atorgat - post mortem, per primera vegada a la història dels Jocs - el títol de Mestre en
Gai Saber, en ser concedida l’Englantina a la seva
composició poètica “Llocs i Focs”. Són tretze poemes on l’autor, amb delicadesa , profunditat i vehemència, fa el retrat d’altres tantes viles de la nostra
terra, encapçalades per la seva vila nadiua. Mossèn
Muntanyola havia obtingut la Viola d’Or als Jocs Florals celebrats a Zuric el 1968 i l’Englantina d’Or als de
Ginebra el 19721.
1Extret del llibre Mossèn Ramon Muntanyola, mestre en Gai Saber

editat pel Casal de l’Espluga l’any 1974.

LES MEVES MUNTANYES
es meves muntanyes altes,
cau de llops, i llar del sant,
em duien foc a les galtes
quan les mirava, d’infant.

L

Jo veig les meves muntanyes
que m’emparaven d’infant,
i les gleves i les canyes
i el Francolí tremolant.

Les veia agrestes i pies
ran de poble obert als vents.
Ai, l’Espluga, si sabies
endevinar els seus laments!

Veig les muntanyes austeres,
d’espígol i romaní,
d’arboços i ginesteres
que no cansen de florir.

Les veia asprives i fredes,
totes lluentes d’encís
amb els pastors i les cledes
i amb el sol del meu país,

Prades, Rojals i la Pena
vestides de boix i pins...
verdes, blaves de carena,
i tan vermelles de dins.

i amb remors juganeres
de les aigües i els moixons,
i els camins i les dreceres
i les masies, al fons.

Jo veig les muntanyes clares
del Montserrat i el Montseny
amb catedrals i alimares,
i amb les pedreres del Seny.

I quatre alzines i un roure
arredossat al portal,
i les gallines a lloure
sense temença de mal.

Veig el Montsant que s’abriva,
i els Pirineus immortals
amb la flama sempre viva
de la Fe, pels cims més alts!
Mossèn Ramon Muntanyola
Antoni Sabaté
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Crònica de les
vivències en
cadascun dels
set llocs on ha
residit el seu
autor en el transcurs d’una llarga
i fructífera vida
com a escriptor.

Un recorregut
per la història
de Catalunya
des del segle X i fins a
l’última guerra,
des d’una
talaia singular:
el Castell de
Miravet, mirador formidable
de l’Ebre i de
les terres que
l’envolten.

L’últim lloc
d’aquest recorregut és l’Espluga
de Francolí, on
Josep Vallverdú
resideix actualment i des d’on
ha escrit gran
part de la seva
obra.

EL CASTELL DE MIRAVET

Veïnats i fesomies

Autor: Artur Bladé i Desumvila
Editorial: Rafael Dalmau
Col•lecció: Episodis de la Història

Autor: Josep Vallverdú
Editorial: Pagès Editors
Col•lecció: Guimet
1a edició: agost 2010

Al final de cada
capítol, l’autor fa
un retrat d’un o
més personatges, els quals
destaca per
l’especial relació
que hi ha mantingut.

Com bé diu el seu autor, aquesta guia tracta
sobre la serralada més
desconeguda de Catalunya, la qual és plena
d’encant i de singularitats.

CARDÓ-RASQUERA
Mapa Cardó escala: 1:10.000
Mapa Rasquera escala: 1:25.000
Editorial Piolet
1a edició: abril 2006

Serres de Cardó, del Boix i
del Coll de l’Alba
26 itineraris
Autor: Joan J. Tiron Ferré
Editorial: Cossetània Edicions
Col•lecció Azimut 112
1a edició: juny 2010

Mapes de la Serra de Cardó i Rasquera dins de les
comarques de la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre.
Detall del GR-7 al seu pas per Rasquera i els PR-80-1
i PR- 81 per aquests indrets.

En definitiva, un feréstec racó del sud de Tarragona per descobrir. A
banda dels itineraris
d’excursions -per cert,
molt ben detallats i documentats-, també hi
ha ressenyades vies
d’escalada, coves i
avencs.

Marta Roig
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EXCURSIONISTES DE LA NOSTRA ENTITAT
DESCOBREIXEN PINTURES RUPESTRES A
LA COVA DEL LLOP (Paüls - Baix Ebre)

E

l passat diumenge 17 d’octubre, en el transcurs de
l’ascensió a la Punta de l’Aigua (Els Ports de Paüls),
ens vam desviar del camí per visitar la Cova del
Llop. Mentre esmorzàvem en aquest paratge, observàrem
un inesperat conjunt de pintures rupestres en el sostre de
la cavitat.
L’endemà vam enviar fotos del que havíem vist al Dr. Ramon Viñas, especialista en Art Rupestre de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona, que de seguida ens va felicitar
per la troballa tot confirmant que aquest conjunt pictòric
encara no consta en l’inventari d’Art Rupestre de Catalunya.
També ens ha demanat un informe de la troballa, que ell
mateix transmetrà a la Generalitat per tal de procedir a la
catalogació d’aquestes noves pintures.
El conjunt que és visible actualment consta de tres figures esquemàtiques de color vermell, les quals, probablement, representen persones o animals. Aquestes figures
estan pintades parcialment a sobre d’una mena de retícula de color ocre. Tals manifestacions pictòriques solen
estar relacionades amb antics rituals xamànics dels caçadors prehistòrics.
No cal dir que estem molt contents de la nostra troballa i que esperem que aviat es portin a terme tasques
d’investigació i excavació en aquesta Cova de Paüls.
Ens va semblar adient fer arribar l’informe de la troballa a l’Ajuntament de Paüls, que ens ha enviat la
següent nota d’agraïment:
Senyors:
Moltes gràcies per informar-nos de l’existència d’aquestes pintures al nostre terme. Volem felicitar-los per aquest
descobriment i fer-lo extensiu a tots els membres del grup que han participat en aquesta troballa i agrair-los, un
cop més, la informació facilitada.
També els preguem que qualsevol informació que rebin, des de la Generalitat, la URV o qualsevol organisme,
ens la comuniquin.
Atentament
Júlia Celma Lluís
Alcaldessa

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del darrer trimestre s’han donat d’alta a la nostra entitat els companys
Jordi Garreta Sintas		
Josep Mª Amigó
Max Amigó Schaumann		
Montserrat Solé
Edda Schaumann		
Jesús Real
Benvinguts!

Antoni Ferrando
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A

djuntem informació de les modalitats de llicència de la FEEC per al curs
2011. És important disposar d’aquesta assegurança per participar en les
nostres sortides complint la legalitat vigent.
Si teniu fills menors de 17 anys que vénen habitualment a les nostres sortides, els tramitarem l’assegurança gratuïtament. Només cal que ens faciliteu el
seu nom complet, DNI, núm. de CAT SALUT i l’adreça.
Si esteu interessats que us tramitem la llicència, cal que envieu un correu a
l’adreça administracio@caesplugui.org indicant que heu fet l’ingrés de l’import
de la llicència 2011 al compte corrent 2081 0234 59 3300002043 que tenim a
Caixa Penedès. Indiqueu el vostre nom i el tipus de llicència 2011 escollida.
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